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ZqneHoge Excellentie José Manuel Barroso,

Hierbij verzoekt IFUD of Human Rights,(Joannes Petrus van den Wittenboer,(chairman)
Zijne Hoge Excellentie José Manuel Barroso ,voorzitter van de europese commissie;

daadwerkeliik optreden te bewegen.De Europese Unie is niet alleen verantwoordelijk voor
het verspreiden van informatie over mensenrechten.De Europese Unie moet garantie stellen
dat de Verdragen daadwerkelijk de resultaten bereikt die de Uniewaarden beogen.Anders
hebben bindende Verdragen geen betekenis.Wat rest is dan louter alleen een economisch
handelsblok.Aldus samengevat:met deze brief beoogt IFUD of Human Rights,dat wordt
getoond hoe de EU de waarden van de mensenrechten en anti-racisme vertaalt in
praktijkgericht beleid in samenspraak met het Europees Parlement.Er heeft zich ondertussen
een toestand gevormd die zich tot een permanente situatie heeft ontwikkeld,wat zich een
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geheel eigen leven is gaan leiden in de Europese Unie door elkaar kost wat kost,de hand
boven het hoofd te houden,zoals de omstandigheden van het concrete geval met Lidstaat
Nederland.Zo dacht lidstaat Nederland over het onderwerp van de menseffechten,zo zou het
moeten zijn: Mensenrechten waren rechten die wereldwijd zouden gelden voor alle mensen
overal en altijd.Deze rechten vormden de grondslag voor een democratie.De Verenigde
Naties,de Europese Unie en de Raad van Europa zouden opkomen voor de
mensemechten.Ook Nederland had een eigen mensenÍechtenbeleid.

Iedere lídstaat van de EU moet voldoen aan de voorwaarden in artikel 49 van het EU-
Verdrag en moet de beginselen van artikel 6 lidl,van het Verdrag in acht nemen.In dit
verband heeft de Europese Raad van Kopenhagen in 1993 bepaalde criteria ontwikkeld.

NEDERLAND
Het Intemationaal Straftrof en het Anne Frank Huis zijn gevestigd in Nederland.Van de
overheid mag bovenal een voorbeeldfunctie worden verwacht.Het door de Staat der
Nederlanden bewust tolereren van de rechten activist die sinds 2003 -om het protest over
onvrede met het systeem van de overheid meer kracht bijzetten- op zijn website en via e-mail
symbolen gebruikt (SS-tekens en Hakenkruizen) die op grond van algemene bekendheid als
beledigend over een bepaalde groep mensen worden ervaren (bij het grote publiek).Het is
strafbaar en het is moreel verwerpelijk,bedreigt de stabiliteit van de samenleving -rechtsstaat

en democratie- en is in strijd met de Grondwet.De omstandigheden waaronder de symbolen in
het openbaar ten tonele worden gevoerd is in strijd met... Nederland handelt in striid met
de Grondwet.democratie en rechtsstaat. (de misdragingen zijn langdurig en structureel).
Nederland voldoet niet aan de in 1993 Kopenhagen overeengekomen criteria.In het Verdrag
van de Europese Unie wordt verder uitgeweid over de kenmerken die elke EU lidstaat dient te
bezitten zoals o.a. non-discriminatie en respecteren van de mensenrechten.Nederland (zou)
thans geen lid meer kunnen z4nvan de Europese Unie.De EU kan niet toestaan dat één
lidstaat -hoe groot of economische belangrijk die ook moge zijn- uit eigenbelang de
uniewaarden dwarsboomd. (UNIEWAARDEN VEU en VWEU, primaire recht)

HET PRIMAIRE RECHT
Het primaire recht,ook wel primaire rechtsbron of oorsprongsrecht genoemd,is voor de
Europese Unie (EU) de hoogste van recht in de Europese juridische rangorde,wat betekent dat
het voorrang heeft op elke andere rechtsbron.

HET SECUNDAIRE RECHT
Het secundaire recht zijn de verordeningen,richtlijnen,besluiten,aanbevelingen,adviezen.

EUROPESE OMBUDSMAN

ONDERZOEK OP EIGEN INITIATIEF EN MELDING BIJ STRAFBARE FEITEN

(statuut van de Europese Ombudsman)

Artikel 3,lid1; onderzoek op eigen initiatief door europese ombudsman.
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Artikel 4,lid2; Indien de europese ombudsman in het kader van een onderzoek kennis heeft
genomen van feiten die zijnsinziens onder het strafrecht vallen,brengt hij de
instellingen,organen of diensten die belast zijn met onderzoek van strafbare feiten hiervan
onverwijld op de hoogte.

(statuut Europese Ambtenaren)

Bovendien zij erop gewezen dat volgens Artikel 22avanhet Statuut van de ambtenaren alle
ambtenaren van de Europese instellingen,met inbegrip van het personeel van de
Ombudsman,gehouden zijn hun meerderen of OLAF in kennis te stellen van mogelijke
strafbare feiten en / of illegale activiteiten waardoor de belangen van de Europese Unie
worden geschaad.

De europese ombudsman die niet voldoet...

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Artikel l95,lid2;
Het Europese Parlement kan daartoe een verzoek bij het Hof van Justitie starten om de
europese ombudsman uit het ambt te ontheven worden verklaard,indien Hij niet meer aan de
eisen voor de uitoefening viul het ambt voldoet of Hij op ernstige wijze te kort is geschoten.

EUROPESE COMMISSIE

Krachtens de verdragenziet de Commissie van de Europese Gemeenschappen erop toe dat
het Gemeenschapsrecht op correcte wijze wordt toegepast.(door de ogen zien vanhaatzaaierq
d.m.v. misinterpretaties van Verdragen,Statuten en regelgeving,dat de draak wordt gestoken
met de uniewaarden).De Commissie beschikt over eigen bevoegdheden,(beroep wegens niet-
nakoming) om te trachten aandeze inbreuk een einde te stellen;in voorkomend geval kan de
Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen.De Commissie neemt,hetzij op grond van een klacht,hetzij op grond van
vermoedens van inbreuken,die de Commissie ontdekt,de stappen die de Commissie nodig
acht.Het gemeenschappelijke doel van de Europese Commissie en de Europese Unie zijn de
"uniewaarden",en niet het herstel van de hitleriaanse symbolen om de geesten van de jongere
generatie van de toekomst te vergiftigen en de terugkeer naar de imperialistische barbarij van
weleer.Uitzondering is dat Nazi-symbolen zijn toegestaan in geschiedenisboeken en in een
museum,niet om te beledigen en kwetsen.De Europese Commissie neemt een verzoekschrift
slechts in behandeling als alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.In Nederland betekent
dit normaal procederen tot de Hoge Raad.De Europese commissie moet de mensenrechten
niet inzetten voor alleen eigen glorie,een commissie die de mensenÍechten uitsluitend
gebruiken ter verheerlijking vanzichzelf en hun eigen elite.Gelet op de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties is afgekondigd;overwegende,dat deze verklaring ten doel heeft de
Universele en daadwerkelijke erkenning en toepassing van de rechten die daarin zijn
nedergelegd te verzekeren.
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In ogenschouw nemen mr. Barroso's duidelijk en
en xenofobie in de Europese Unie.

krachtig statement op het vlak van racisme

[verwtjs naar State of the Union 20]0 en Universiteit Geneve I4-10-20l0,toespraken
Barroso.J

Dat deze brief de aat:.z;et is voor werkelijke onderhandelingen tastbare stappen vooruit op de
thema's als een gedeelde toekomstvisie.

[Ik verzoek u vóór de eerste Maart tweeduizendentwaalf schriftelijk te reagerenJ

Aan: IFUD of Human Rishts

t.a.v.: de Voorzitter
Joannes-Petrus van den Wittenboer

Kastanje 28
573lNK
MIERLO

NEDERLAND.

MET DE MEESTE HOOGACHTING,

IFUD of Human Rights

bijlage(n).-

o Kopie verzoekschrift/klacht dd, 3 oktober 201 I Europese Ombudsman inzake
*UNIEWAARDEN",nummer:201312011/OV S20ll-143703

o Kopie brief Raad van de Europese Unie,l I februari 2009,Thérése Blanchet,hoofd van de Eenheid
Coórdinatie Juridische dienst
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TEKST

ARTIKEL29 VEU

fprocestaal NL]

(behandeling openbaar)

UNIEWAARDEN

General Assemblv

UNITED NATIONS

A/RES/s3/r44

March 8. 1999

ARTIKEL I.

Everyone has the right,individually and in association with others,to promote and to strive for
the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and
international levels.

STATE OF THE UNION 2O1O

7 September 2010

Voorzitter van de Europese Commissie

José Manuel Durao Barroso

Voor racisme en xenofobie is er in Europa geen plaats.Wanneer zich rond dergelijke delicate
thema's een probleem voordoet,moeten wij allen handelen metzin voor verantwoordelijkheid.
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KLACHT

(aantekenen)

Heden,de derde oktober tweeduizendelf,ten verzoeke van:

Joannes Petrus van den Wittenboer voorzitteqsecretaris en penningmeester van de stichting
Intermediaire stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens -in het
Engels- Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights - afkorting-
IFUD of Human Rights,wonende en adres te Mierlo,gemeente Geldrop-Mierlo,(573lNK)
Kastanje 28, planned change agent.

e-mail: ifudofhumanrights@yahoo.com intemet: http://ifudoflrumanrights.webs.com/

AAN:

De Europese Ombudsman - I Avenue du Président Robert Schuman- 8P.403-FR-67001
STRASBOURG Cedex- FRANCE

KLACHT GERICHT TEGEN:

RAAD VAN DE EUROPESE UNlE,Secretariaat-Generaal,Juridische Dienst,Rue de La
Loi,l75 B-1048 Brussel, BELGIE.

Er is tussen IFUD of Human Rights en lidstaat Nederland een langdurige [eenmaal civiele
procedure (*l) en eenmaalstrafprocedure (*2) ] gaande datzich inmiddels in eigenrichting
dreigt te escaleren in de Europese Unie door welbewust opzij schuiven van artikel 29VEU
door de Raad van de Europese Unie in Brussel. - overwegende dat verkeerde interpretaties
van het Verdrag van de Europese Unie tot een beleid van uitsluiting kunnen leiden,en zohaat
en racisme kunnen aanwakkeren - Het beschermen van lidstaten en onder het tapijt vegen
van schending der Uniewaarden van het Verdrag van de Europese Unie.

Dit gelet op de feitelijke omstandigheid de schriftelijke stellingsname in een brief van dd, l1
februari 2009,gericht aan IFUD of Human Rights,door de Raad van de Europese Unie,inzake
ingeval van schending van de Uniewaarden door een lidstaat.

Monitoring op het terrein van de Uniewaarden,de naleving van de Uniewaarden door de
lidstaten der Europese Unie - die evenwel indien nodig ook zou moeten kunnen leiden tot het
opleggen van sancties als berispingen en boetes,schorsing van bepaalde rechten met als
uiterste middel het opschorten van het lidmaatschap- De Uniewaarden deze omvatten de
mensenrechten en de fundamentele beginselen van de rechtsstaat (artikel 6 VEU lidl).Daartoe
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verleent artikel 7 VEU de instellingen van de Unie bevoegdheden om op te treden in geval
van een (dreigende) schending van de Uniewaarden.Het eerste lid,dat met het Verdrag van
Nice werd toegevoegd aan artikel 7 VEU,voorzietin een preventiemechanisme voor gevallen
waarin een duidelijk gevaar voor ernstige schending van de Uniewaarden geconstateerd kan
worden.De Raad (in de samenstelling van Staatshoofden en regeringsleiders die artikel 29
VEU onderschrijven) de mogelijkheid geeft ingevalvan ernstige en voortdurende schending
van Uniewaarden sancties aan een lidstaat op te leggen.

Benadrukkend de noodzaak zorgte dragen voor een volledige en doeltreffende verwezelijking
van alle mensenrechten zonder discriminatie of onderscheid zoals vastgelegd in Europese en
andere internationale instrumenten.Ervan overtuigd dat handelingen van racistische en
xenofobische aard een schending van de mensenrechten en een bedreiging voor de rechtsstaat
en democratische stabiliteit in de Europese Unie vormen.Het is beledigend voor een
bevolkingsgroep speciaal voor Joodse mensen,maar ook voor eenieder die uit
levensovertuiging de ideologie van het nationaal socialisme verwerpen.Overwegende dat de
Staat der Nederlanden geen enkel schuldinzicht heeft,de beweegreden duidelijk politiek zijn
geïhspireerd en dat de Staat volledig bekend is met alle stukken in deze zaak en geen enkele
actie hierin heeft ondernomen.De Nederlandse Staat wenst overduidelijk de status-quo te
handhaven.Er is sprake van een schaduwsysteem,en door systematisch preselectie toepassen
gevat in een systeemgeoriënteerde benadering is sprake van een model-gebaseerd Orwelliaans
overheidsapparaat van gevestigde politieke belangen "ons kent ons" vriendjespolitiek
mentaliteit.Door monopoliseren groepen en individuen uit te sluiten worden vooraf bepaalde
organisaties en personen systematisch belet om conferenties,seminaries te bezoeken.Er is
sprake van een scherpafgebakend netwerk,(Norman Finkelstein, de Holocaust-industrie,
20o0).Hierdoor dragen ook programmas op Europees niveau als die "Europa voor de burger"
(programma "Europa voor de burger"2007-2013) , rapporten over mensenrechten,anti-racisme en
holocaust, alleen nog de status van pr-waarde.De selectieprocedures in de EU zijn dermate
selectief dat de echte mensenrechtenverdedigers worden uitgesloten.Echte
mensenrechtenverdedigers leven vaak onder de armoedegrens,zijn onverzekerd en zijn hun
huis en bezittingen verloren.Defensie klokkenluider Fred Spijkers werd politiek-crimineel
verklaard door de Nederlandse overheid omdat hij zijn burgerplicht deed door te
waarschuwen voor ondeugdelijke bommen bij defensie,er was daarna sprake van o.a. bannen
en isoleren,verdachtmaken en demoniseren.De Nederlandse overheid gebruikt dezelfde
taktieken als die communistische landen gebruiken."Europa voor de burger" is alleen voor het
promoten van de EU,en met de EU-logos duidelijk zichtbaar.Dringt er op aan te weigeren
lidstaten met racistische of xenofoob karakter te steunen en derhalve elk verbond men hun
gekozen vertegenwoordigers af te wijzen.Het Europa van de 21 ste Eeuw heeft geen plaats
voor Adolf Hitler-imitators.De democratische lidstaten van de Europese Unie hebben niet de
wens om opnieuw terug te vervallen op de onderdrukking van de jaren '30 en '40.
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NOTARIS:

De notaris heeft een advies-informatie en waarschuwingsplicht waardoor hij als onaflrankelijk
adviseur een inhoudelijke inbreng en toegevoegde waarde heeft.De taak van de notaris
behoort meer in te houden dan alleen het opmaken van akten en het uiwoeren van de daarbij
behorende controles.Kernpunt van de vertrouwensposities van de notaris is zijn
zwaarwegende zorgplicht tot wilscontrole en de Belehrungs-plicht die in artikel 43 van de Wet
op het notarisambt (Wna) is opgenomen en in de Jurisprudentie van de Hoge Raad nader is
uitgewerkt.

PROCEDURES AAI\HANGIG GEMAAKT IN LIDSTAAT NEDERLAIT{D:

(*l) aanbieden valsheidsprocedure 08 februari 2008 op akte notarieel onder ede,de dato van 2l
juni 2007,door mr. Th H.J.M. op de Laak,notaris te Cranendonck,aan de Staat der
Nederlanden in handen van de Minister van Algemene Zaken.Door IFUD of Human Rights.

(*2) verzoek om strafuervolging artikel 76 RO procedure, de minister van algemene zaken,aan
de Tweede Kamer der Staten Generaal van de Nederlandse Staat.Door IFUD of Human
Rights.

TOELICHTING NATIONALE PROCEDURES:

Een notariële akte onder ambtseed der notaris staat ten alle tijden boven de
schriftelijke verklaring in briefuorm door de Minister van Algemene Zaken.

De Staat der Nederlanden is niet aanwezig geweest bij de ondertekening van de
notariële akte,en hierdoor is sprake van een eenzijdige notariële akte.Op eenzijdige
notariële akten mag door de notaris geen Eerste Grosse "ln naam der Koningin"
worden afgegeven.De civiele rechter is aangewezen instantie om de notariële
akte tot executoriale titel te verklaren.In dit geval moet dit verzoekschrift met
een advocaat in een verstekprocedure.De Minister van Algemene Zaken heeft
per brief laten weten geen valsheidsprocedure aanhangig te maken op de notariële
akte. Er is sprake van een schuldvordering in de notariële akte tegen de
Nederlandse Staat. (civiele procedure)

Het schijnt dat géén advocaat zijn vingers wenst te branden tegen de Nederlandse
Staat.Er zijn hienoe voldoende schriftelijke bewijzen aangehecht aan de notariële
akte,(DVD-rom).Daarop heeft de stichting zich schriftelijk tot de Hoge Raad
gewend met het verzoek een advocaataante wijzen.De Hoge Raad wenst geen

advocaat oo de zaak te zetten tesen de Staat.

1)

2)

3)
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4l Verzoek tot strafvervolging van de Minister van Algemene Zaken,Nederland
artikel 76 RO procedure.De Tweede Kamer heeft schriftelijk laten weten,dat het
verzoek ter inzage is gelegd aan alle fractievoorzitters en leden van de politieke
partijen in de Tweede Kamer.Er is op het verzoek verder totaal geen enkele actie
ondernomen door de Tweede Kamer om in de toekomst nog erger te voorkomen.
(strafprocedure)

TOELICHTING:

Het plaatsen van hakenkruizen en SS-tekens op aÍbeeldingen van ministers, nationale
ombudsman in Nederland is na het verlijden van de notariële akte niet minder maar erger
geworden.De dader kan gebruik hebben gemaakt van programma's zoals o.a.
photoshop.Internationaal zljn naast het op internet verspreiden,s00.000 e-mail internationaal
verzonden van de aÍbeeldinsen.

IMPRESSIE:

Op de internetsite van de dader (die bekend is) tussen een samenvatting van brieven diverse
afbeeldingen staan diverse afbeeldingen:

Afbeelding Tweede Kamer,met aan de wand een groot hakenkruis in krans I afbeelding de
Wijkerslooth met Hitlersnor en hakenkruis en voorzien van het stempel van de rechtbank I
afbeelding Donner met Hitlerkapsel en Hitlersnor,SS-tekens en adelaar met hakenkruis I de
nationale ombudsman met Hitlersnor met SS-tekens en adelaar met hakenkruis I afbeelding
portretAdolf Hitler I afbeelding Balkenende met Hitlersnor,hakenkruis en adelaar met
hakenkruis I Donner met Hitlerkapsel en SS-tekens en adelaar met hakenkruis.Het gelaat is
afgedekt met een z\\rarte balk over de ogen I adelaar met hakenkruis I hakenkruis in krans I

PRODUCTIES:

Voorblad Europese Ombudsman met logo (glossy fotopapier)

Blanco (tussen)-blad

Artikel 29 VEU

Blanco (tussen)-blad

Verklaring Raad van de Europese Unie,intemationale dag ter bestrijding van
rassendiscriminatie,2l maart 2010 779lll0 (PRESSE 69) NL

Blanco (tussen)-blad

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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7) Brief Raad van de Europese Unie,dd l1 februari 2009,gericht aan IFUD of Human
Rights,inzake lidstaat Nederland racisme en xenofobie Verdrag van de Europese
Unie(VEU)

8) Blanco tussenblad

9) Brief lidstaat Nederland,Minister van Algemene zaken mr.dr.J.P. Balkenende dd,2S
Maart 200 S,kenmerk 3 3 | 8 | 7 2,inzake verklaring valsh ei d sprocedure

| 0) Brief dd, l5 September 2008,Tweede Kamer der Staten Generaal,inzake
strafuervolging de minister van algemene zaken,Art 76RO,met bijlagen,dd 2
September 2008,TK 106,lijst 106-77 79

1 l) Blanco (tussen)-blad

l2) Afbeelding minister Donner,met het copyright teken van Karel de Werd,en voorzien
van S S-tekens,adelaar met hakenkruis,Hitlersnor en Hitlerkapsel

13) Toespraak minister Donner 29-03-2004,inzake het boek "met recht discriminatie
bestrij den",(schriftelijk)

l4) Schriftelijke verklaring dd,8 September 2004,door Notaris mr. Th.J. op de Laak,met
de verklaring dat de notaris achter zijn ambtseed blijft staan i.v.m. de notariële akte

15) Brief minister mr. J.P.H. Donner,notarisambt,dd 7 Februari2006

I 6) Blanco (tussen)-blad

17) Staat van de Europese Unie,29 20l,nr 10, Tweede Kamer vergaderjaar 2003-2004

18) OscE-toespraak Nederland,Rita Verdonk dd,l3 September 2004,mensenrechten en

19) anti-racisme,PC.DELlSl | 104

20) Resolutie Europees Parlement, "Het Europese geweten en het totalitarisme",20l0/C
137 E t05

21) Blanco (tussen)-blad
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221 Tractatenblad,2005,nr 46,bestrijding van straÍbare feiten verbonden aan electronische
netwerken,betreffende strafbaarstelling van handelingen racistische of xenofobische
aard

23) Blanco (tussen)-blad

24) United Nations General Assembly,A/RES/53/144, 8 Maart 1999 (English version)

25) Blanco (tussen)-blad

26) Formulier "De Europese Ombudsman",klacht betreffende wanbeheer der Raad van de
Europese Unie,Brussel,Belgie

27 ) Blanco (sluit)-blad

28) Blanco (eind)-blad (glossy fotopapier

EXTRA BIJLAGEN:

(zeven extra bijlagen)

. I ) Schriftelijke klacht schending Uniewaarden,dd, 3 oktober 201 l,tegen Raad van de
Europese Unie,Brussel Belgie. (formul ier wanbeheer Europese ombudsman, in
tweevoud)

. 2) Verzoekschrift gericht aan Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese
Unie,dd,27 Januari 2009,met aangehecht rapport over lidstaat Nederland.(als pdf-file
downloaden rapport:
http://www.archive.org/details/RapportOverNederlandAanDeEuropeseUnie2009_231

. 3) Hate Crimes The Netherlands,impressie van afbeeldingen van Nederlandse
internetsite,pijldatum 3 Oktober 201 I

. 4) fotokopie van een afschrift van een notariële akte + aanhechtingen door mr. Th.
H.J.M. op de Laak,notaris Budel gemeente Cranendonckdd,2T Juni 2007

. 5) aanbieden valsheidsprocedure bij civiele rechter aan Staat der Nederlanden,dd 8

Februari 2O08,(verlenging tlm 27 Maart 2008
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. 6) Brief Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der
Nederlanden,dd,l6 Mei 2008,kenmerk: C.Z,072200712008 ablaz,inzake geen advocaat
tegen de Staat der Nederlanden.(verstekprocedure tegen de Staat bij civiele
rechter).Een executoriale titel in dit geval moet alleen door de rechter,en mag op deze
akte niet door de notaris worden afgegeven als Eerste Grosse "In naam der Koningin"

. 7) formulier Europese Ombudsman jegens Raad van de Europese Unie,wegens
schending Uniewaarden.

IFUD of Human Rights

De voorzitter

J.P. van den Wittenboer

[schriftelijke correspondentie te richten aan: IFUD of Human Rights, T.a.v.: de Voorzitter, J.P. van den
WittenboeqKastanje23, 5731NK MIERLO NEDERLANDI



RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE

SECRETÁR'ÁÁI.GEVEMÁI

JuridischeDienst 
Brussel' I I februari 2009

RUE DE LA LOI, 175
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Ter attentie van de heer.l.P. van den Wittenboer, Voorzitter

Geachte heer,

Wij hebben uw brief van 27 januari 2009 en de bijlagen daarbij goed
ontvangen.

U verwijst daarin naar artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie. en met name het eerste lid daarvan. Die bepaling verleent evenwel
geen recht van initiatief aan de Raad van de Europese Unie, die de erin
neergelegde bevoegdheden slechts kan uitoefenen op voorstel van eenderde
van de lidstaten. het Europees Parlement of de Commissie.

V/ij sturen u dan ook uw documentatie terug, zodat u die desgewenst nog
passend kunt gebruiken.

Hoogachtend.

Thérèse BLANCHET
Hoofd van de Eenheid Coórdinatie
Juridische dienst
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Europese Ombudsman

Afdellng Juridlsche zaken
Directeur

joannes Petrus VAN DEN WITTENBOER
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Straatsburg, lU l0 | 201,1
Ontvangstbevestiging

Geachte heer / rnevrouw,

Ik schrijf u om u te laten weten dat uw klacht van03l'1,012011 het Bureau
van de Europese Ombudsman heeft bereikt op 061101201.1 en het
registratienummer 2013/2011/OV heeft gekregen. Uw klacht zal door dhr.
Olivier Verheecke (tel. +32 (0)2.284.20.03).

Op de achterzijde van deze brief vindt u een informatieve nota over de
behandeling van uw kladrt en de regels ten aanzien van de bescherming van
persoonsgegevens die de Ombudsman toepast wanneer hij klachten behandelt.

Ik zou ook uw aandacht willen trekken op het feit dat bij de
Ombudsman ingediende klachten de vastgestelde termijnen voor een beroep in
administratieve of gerechtelijke procedures niet schorsen. (Artikel 2(6) van het
Statuut van cie Europese Crmoucismanl.

Hoogachtend,

t tË,
foáo Sant'Anna
Hoofd afdeling Juridische zaken

'| avcnuê du Pró3idcnt Robort Schuman
CS 30,103
F - 67001 Strsebourg Cedex

T. + 33 (0)3 A8 17 23 13
F. + 33 (0)3 88 17 90 62

wsv.ombud3man.ouÍo9a.cu
eo@ombudBman- europa. eu
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IFUDof Human Rights
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ifu dofhurnanrights@yahoo.com

Straatsburg, Zt -il- ?Íltf

Klacht 2m3n0l7l0V

C€óte heer van den Wittenboer,

Ik antwoord op uw schriiven van 3 oktober 2011, waarin u een klacht
indient oven het antwoord van óe Raad van de Europese Unie van 11 februari
2fi19 op uw brief van 27 januari 2m9 in veóand met een inbreuk op de
waarden van de Europese Unie ('Uniovaarden").

Het Verdrag betreffendedewcrkingvan de Europeee Unieen het
Statuut van de Europese Onrbudsman bevatten bepaalde voonrraarden voor lret
instellen van Gm onderzoek door de Ombtrdsnran. Een van deze voorwaarden
luidt:

Ardkel 2,lid4 van het Sauut van de Europese Ombudsman:
'De Hrrr;ht npet zíin íagdiiail bíanen twc ietr nt th ilctam ,nerq ilcgenc ilic ile
Hcdrt it diart, in krlriris is gatclil un dc feitar dic eall dG Aarht ten gn rMag
liggn-'

Na zorgvuldige bestuderíng van uw kladt blijkt dat nia ean deze
voorwaarde is voldaao aangezien u uw klaót heeÍt ingediend nw dan twee
jaar nadat u kennis nam van de brief van de Raadlnn 11 Íebmari 2009. Ik mct
u daarom bt miin spiftmeeaeten dat ik uw klacht ni€t in behandeting kan
n€men.

1 asruc dr Pilddat rdcrt 9<trnen T. + t3 or3 !g 17 23 lr wwf,,o|raodrnm.cullpr.Ë.1
cÍ :l{!al}3 F. + 13 o}t 88 t7 !p 62 co1@l&rdsnen.europa.eu
f -67001 Stsbour9 Cr.to.



'êt,g
Ik kan u spiitig gÊnocg niet verder helpen in deze zaak.

Hoogadrtend,

P. Nikiforos Diamandouros


